Gwasanaethau Bysiau Sir Benfro
Holiadur Ymgynghori
Mae dros 30 o wasanaethau bws lleol yn gweithredu yn Sir Benfro. Tra bo rhai
o’r rhain yn cael eu gweithredu’n fasnachol gan gwmnïau bysiau, caiff y
mwyafrif llethol eu noddi gan y Cyngor.
Yn ystod y 6 blynedd diwethaf bu nifer o newidiadau i wasanaethau o
ganlyniad i leihau cyllideb gludiant Llywodraeth Cymru a’r Cyngor ei hun. Yn
anffodus, oherwydd pwysau ychwanegol ar y gyllideb, mae’r Cyngor wedi
gweld bod angen lleihau mwy ar y gyllideb sydd ar gael i wasanaethau cludo
teithwyr.
Er mwyn sicrhau bod y newidiadau i wasanaethau’n cael yr effaith negyddol
leiaf, mae’n bwysig ein bod yn cael eich ymateb. Byddwch gystal ag ateb y
cwestiynau canlynol.
1.

Pa un ydych chi’n ystyried yw swyddogaeth bwysicaf cludiant
cyhoeddus? Mynediad at: (ticiwch un yn unig)

 Cyflogaeth
coleg*

 Gofal Iechyd

 Ymweld â theulu neu gyfeillion
hamdden

 Siopau

 Ysgol /

 Gweithgareddau cymdeithasol/

 Arall, rhowch fanylion:
__________________________________________________
* Nid yw hyn yn cynnwys gwasanaethau cludiant ysgol unswydd, sy’n cael eu cyllido ar wahân.

2.

Nodwch ba un o’r canlynol sy’n eich cynrychioli orau (ticiwch bob un
sy’n berthnasol).

 Defnyddio bysiau’n aml
 Defnyddio bysiau’n
achlysurol
 Dim yn ddefnyddio bysiau
 Aelod o’r Cyngor Sir

 Cyngor Tref / Cymuned

 Sefydliad gyda’i aelodau’n defnyddio gwasanaethau bysiau

3.

Os ydych wedi ateb eich bod yn defnyddio bysiau’n aml / achlysurol
rhestrwch ba wasanaethu(au) y byddwch yn eu defnyddio:

4.

Pam fyddwch chi’n defnyddio gwasanaethau bws cyhoeddus? (Ticiwch
bob un sy’n berthnasol)
 Nid wyf yn gyrru  Nid oes car ar gael i mi

 Mwy diogel na gyrru

 Rhwyddach a chyflymach na gyrru
Pryderon amgylcheddol
 Rhad
 Anodd neu gost parcio
(e-byst, tecstio, darllen papur etc)


 Gwell defnydd o amser


Arall……………………………………………………………………………………………
…………………………..
5.

Pa mor fodlon neu anfodlon ydych chi’n â’r gwasanaethau bws lleol
at ei gilydd?
(ticiwch un yn unig)
 Bodlon iawn

 Eithaf bodlon  Eithaf anfodlon  Anfodlon iawn

 Heb fod yn fodlon nac yn anfodlon
gwybod / dim barn
6.

 Ddim yn

Sut ydych chi’n cael gwybodaeth am yr amserlen fysiau?

 Llyfryn Amserlenni Bysiau’r Arfordir  Amserlen brintiedig yn y safle
bysiau
 Amserlen ddigidol yn y safle bysiau
 Gwefan y
Cyngor
 Canolfan Ffonio’r Cyngor
 Canolfan Ffonio Traveline Cymru
Traveline Cymru
 Ap Traveline Cymru
 Gwefan cwmni bysiau

 Gwefan

 Taflen amserlenni cwmni bysiau

 Arall, rhowch fanylion:
__________________________________________________
7.

Pa un o’r dewisiadau canlynol fyddai orau gennych chi ar gyfer
gwasanaethau bysiau sy’n rhedeg 5 diwrnod neu fwy yr wythnos?
(ticiwch un yn unig)
 Lleihau amlder y gwasanaethau (e.e. bob dwyawr i bob 3 awr)

 Dileu’r gwasanaeth dydd Sadwrn, iddo redeg o ddydd Llun i ddydd
Gwener yn unig
8.

Pa un o’r dewisiadau canlynol fyddai orau gennych chi ar gyfer
gwasanaethau bysiau sy’n rhedeg llai na 5 diwrnod yr wythnos?
(ticiwch un yn unig)
 Lleihau holl wasanaethau i 1 diwrnod yr wythnos
 Dileu gwasanaethau gyda lleiaf o deithwyr arnynt

9.

Pa un o’r dewisiadau canlynol fyddai orau gennych chi ar gyfer
gwasanaethau bysiau’r arfordir? (ticiwch un yn unig)
 Byrhau cyfnod amserlen yr haf (e.e. dechrau ar ddiwedd Mai a gorffen
ar ddechrau Medi)
 Rhedeg ar lai o ddyddiau yn yr haf (7 ar hyn o bryd)
 Rhedeg ar lai o ddyddiau yn y gaeaf (2 ar hyn o bryd)

10. Ar hyn o bryd, mae nifer o wasanaethau’n rhedeg ar Wener y
Groglith. Fyddwch chi’n defnyddio’r gwasanaethau bysiau ar Wener
y Groglith? (ticiwch un yn unig)
 Byddaf

 Na fyddaf

11. Mae bysiau’r arfordir hefyd yn rhedeg ar ddydd Llun Gŵyl y Banc yn
ystod yr Haf. Fyddwch chi’n defnyddio gwasanaethau bysiau’r
arfordir ar ddydd Llun Gŵyl y Banc? (ticiwch un yn unig)

 Byddaf

 Na fyddaf

12. Os caiff y gwasanaethau bysiau a ddefnyddiwch yn cael eu dileu’n
gyfan gwbl, sut fyddech chi’n gwneud eich teithiau gofynnol?
(Ticiwch un yn unig)
 Gyrru fy nghar

 Prynu car a gyrru fy hun

 Defnyddio Cludiant Cymunedol
 Peidio teithio

 Rhannu lifft
 Talu am dacsi


Arall……………………………………………………………………………………………
…………………………..
13. Defnyddiwch y lle hwn i wneud unrhyw sylwadau neu awgrymiadau a
fyddai’n helpu inni wella Gwasanaethau Bysiau Sir Benfro (yng
nghyd-destun llai o gymorth ariannol).

Amdanoch chi (dewisol)
14. Ydych chi? (ticiwch un yn unig)
 dan 16  17-24  25-64
Dim eisiau dweud

 65-74

 75 neu hŷn 

15. Oes gennych chi gyflwr iechyd corfforol neu feddyliol neu salwch yn
para, neu y disgwylir iddo bara, am 12 mis neu fwy ac sy’n lleihau
eich gallu i wneud gweithgareddau arferol? (ticiwch un yn unig)
 Oes

 Nac oes  Dewis peidio â dweud

16. Ydych chi’n rhoi gofal sylweddol rheolaidd, heb ei dalu, i: berthynas,
cyfaill neu gymydog sy’n methu dod i ben gartref heb gymorth
oherwydd salwch, oed neu anabledd? (ticiwch un yn unig)
 Ydw

 Nac ydw  Dewis peidio â dweud

17. Ydych chi’n feichiog, wedi cael baban yn y chwe mis diwethaf neu
oes gennych chi blentyn 5 oed neu iau (ar 1af Rhagfyr 2018)? (ticiwch
un yn unig)
 Ydw / Oes

 Nac ydw / Nac oes  Dewis peidio â dweud

18. Os ydych chi’n rhannu unrhyw nodweddion gwarchodedig eraill,
dywedwch wrthym amdanynt yma.

Ar ôl ei ateb, rhowch eich holiadur i yrrwr y bws neu ei anfon i’r Uned
Gludiant, Cyngor Sir Penfro, Neuadd y Sir, Hwlffordd, SA61 1TP. Mae’r
holiadur hwn i’w gael ar-lein hefyd. Y dyddiad cau ar gyfer ateb
holiaduron yw 31ain Rhagfyr 2018. Bydd ymateb i’r penderfyniadau sy’n
cael eu gwneud ar wasanaethau bysiau Sir Benfro ar gael ar wefan y
Cyngor a thrwy’r cyfryngau lleol.
I gael gwybodaeth am wasanaethau bysiau yn Sir Benfro, ymwelwch ag
www.sir-benfro.gov.uk/parcio-ffyrdd-a-thrafnidiaeth a chlicio ar
Llwybrau ac Amserlenni Bysiau.
MAE HWN AR GAEL YN SAESNEG HEFYD. I GAEL COPI MEWN PRINT BRAS,
BRAILLE, HAWDD EI DDARLLEN, TÂP SAIN NEU IAITH ARALL, FFONIWCH
01437 764551.

